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ПЕРЕДМОВА
За умов розбудови України постає чимало складних економічних і
соціально-політичних проблем, що вимагає зміни системи і методів
управління персоналу, радикального оновлення всіх ланок управління,
стилю роботи управлінського корпусу країни, удосконалення менеджменту персоналу тощо. Назріла об’єктивна необхідність створити управлінський механізм, який би забезпечував реальну можливість обмеження впливу стихійних чинників розвитку. Тож осмислення управлінських
проблем, що постають у процесі будівництва такого механізму, – одне з
найважливіших завдань науки управління.
Однак донедавна поняття „менеджмент персоналу” у вітчизняній
управлінській практиці не було, хоча система управління кожною організацією мала функціональну підсистему управління кадрами та соціальним розвитком колективу. В основу сучасної концепції управління персоналом організації покладені усвідомлення зростання ролі особистості
працівника, знання його мотиваційних настанов, уміння їх формувати та
спрямовувати відповідно до завдань, які стоять перед організацією.
Зі зміною економічної та політичної систем перед кожною людиною
в нашій країні не лише відкрилися нові можливості, а й постали серйозні
загрози сталості її існування, невизначеності. За такої ситуації менеджмент персоналу набуває особливого значення, оскільки дає змогу реалізувати, узагальнити цілий спектр питань адаптації індивіда до зовнішніх
умов, врахування чинника особистості у побудові системи управління
персоналом організації.
На жаль, в Україні управлінню персоналом ще не приділяється достатньо уваги, технологія розробки та ухвалення кадрових рішень є недосконалою і науково необґрунтованою, у більшості випадків відсутня орієнтація на досягнення соціальної ефективності в управлінні персоналом.
Пропоноване читачам видання є самостійним навчальним посібником з дисципліни ,,Управління персоналом” для студентів, які навчаються за фахом ,,Менеджмент організацій” і ,,Туризм”. Посібник укладено
з урахуванням навчально-методичних засад, а також відповідних вимог
трудового законодавства і соціальної сфери періоду перехідної економіки.
Головною метою посібника є формування у майбутніх фахівців сучасного системного мислення та комплексу спеціальних знань з кадрового менеджменту, а також набуття професійних навичок та умінь з
розробленої кадрової політики, планування організації роботи з персоналом, набору, добору і розміщення персоналу, його оцінювання та навчання, забезпечення ефективного кадрового потенціалу організації.
Для досягнення мети у процесі вивчення дисципліни ,,Управління
персоналом” передбачається теоретична підготовка студентів з таких
питань:
• обгрунтування методологічних засад і концепцій управління персоналом;
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•
•
•
•
•
•

формування та аналіз кадрової політики;
застосування сучасних методів планування потреб у персоналі;
організація набору і добору персоналу на підприємстві;
атестування персоналу та використання його результатів;
управління соціальним розвитком трудового колективу;
оцінювання ефективності та результативності менеджменту персоналу.
У процесі викладання дисципліни студенти повинні здобути такі
практичні навички та уміння:
• розраховувати оптимальну кількість працівників організації;
• використовувати сучасні методи набору, добору кадрів;
• аналізувати структуру персоналу організації, кадрової потреби;
• аналізувати майбутні потреби, що зумовлюють необхідність розроблення програм навчання та передпідготовки персоналу на етапах розвитку організації;
• застосовувати методи оцінки персоналу;
• обчислювати показники ефективності роботи персоналу;
• адаптувати методи управління персоналом до умов функціонування багатонаціональних компаній.
Для кращого засвоєння студентами навчального матеріалу до кожної
теми подано запитання для обговорення.
Наприкінці посібника вміщено термінологічний словник з тлумаченням основних понять курсу ,,Управління персоналом”.
Автори сподіваються, що цей посібник послужить високим цілям і
завданням, які стоять перед сучасною українською економічною наукою
і системою економічної освіти.
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